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Preparação Semana do Coaching

Como se Tornar um Coach Diferenciado e Admirado

Ÿ Como construir autoridade

Resumo Aula 2 – Fase 1

Ÿ Coaching de Negócios / Business Coaching – CNPJ contrata e CNPJ recebe

Apesar da crise causada pelo coronavírus, o mercado de coaching tem tido 
novas e boas oportunidades. Agora é a hora perfeita para nos posicionar-
mos, deixar claro para o mercado de coaching o valor quem um coach tem e os 
resultados que podemos proporcionar àqueles que nos contratam, que compram 
nosso serviço.

Ÿ Como ganhar mercado

Subtemas:

Ÿ Coaching de vida / Life Coaching – CPF contrata e CPF recebe 
Ÿ Coaching Executivo / Executive Coaching – CNPJ contrata e CPF recebe

O cliente sabendo qual serviço está contratando e ciente dos resultados que irá 
obter, o coaching para de ser um custo e vira um investimento. Deixa de ser com-
parado com coisas diferentes, alheias ao coaching, deixa de ser um alto custo e 
passa a ser uma estratégia segura, com objetivos claros. O preço deixa de ser o 
agente principal e abre espaço para o  de ser ter um coach custo-benefício
como apoiador, facilitador e mediador.

Ÿ Como se firmar como Coach no mercado escolhido

Precisamos estar atentos para as oportunidades do mercado de coa-
ching coaches bem preparados e, como , transformá-lo num mercado 
mais ético, mais coerente e mais valorizado. Coaches mal preparados são um 
desserviço para o mercado e acabam por banalizar a profissão.

É importante estar claro para o cliente o que é Coaching, quais são as áreas que 
existem nesse mercado e qual o seu nicho de atuação. Temos três grandes áreas 
no mercado de coaching:



Níveis do mercado de Coaching:

Com o , é importante observar para quem oferecer o mercado organizado
seu trabalho de coaching para que ele tenha . valor e significado
Características decisivas num processo de avaliação no mercado de coaching 
são: indicação, credibilidade, confiança, visibilidade, conhecimen-
to, etc. 

O Coaching de Vida, nível um, acaba sendo um mercado sangrento porque 
ali a disputa por um espaço é maior, tem pessoas menos preparadas e clientes 
preocupados mais preocupados com o do que com os benefícios.preço 

No Coaching Executivo, nível dois, a preocupação do cliente é maior com 

o  que terá do que com o valor que será investido. Saber tempo e o benefício
agregar benefícios, ter qualidade, entender o quê que o cliente está levando em 
conta na tomada de decisão e capacidade de entrega valem muito mais do que o 
custo numa tomada de decisão.

No Coaching de negócios, nível três, o que conta é o , valor e o retorno
o ROI, sua capacidade de prever, oferecer e entregar retorno do investimento. 
Confiança e segurança são fatores decisivos no mercado do business 
coaching.

O que eu preciso fazer para construir e reforçar a autorida-
de?

Não seja um evangelista do coaching, seja um provedor de 
soluções!

Entendendo que existem esses três níveis, é preciso escolher um nível de atua-
ção para começar a construir autoridade. Se prefere ficar no mar sangrento, 
disputando o cliente com todo mundo.... Se pode, ou quer, subir um degrau a mais 

O coach Evangelista quer vender o processo para o cliente como se fosse uma 
coisa maravilhosa e não é. O cliente não compra o processo, ele compra o resul-
tado. Entender a necessidade e dores do cliente e entregar aquilo que ele com-
prou. Não venda o processo, venda a solução. 



As  e também sua grande redes sociais podem ser sua grande aliada
inimiga para construir autoridade. É preciso saber como utiliza-las corretamente 
para não ter o efeito contrário do desejado. Evite falar sobre tudo, foque na sua 
especialidade, foque em post's que agreguem valor a sua especialidade. Não é 
mudar o sobrenome para “Coach”, é saber do que está falando. Construa a sua 
credibilidade, hoje as redes sociais são nada mais nada menos do que uma vitri-
ne, o seu cartão de visita.

e parar de disputar com todo mundo. Começar a ir para um mercado mais seleto 
em que o preço já não manda mais, mas o que manda ali é o tempo bem empre-
gado e bem investido do executivo. Ou se pode subir mais um pouco, que é o 
nível 3: Credibilidade, confiança, experiência...

Depois é preciso . Você precisa entender o que saber como se posicionar
está vendendo. É a partir do entendimento do que está vendendo é que saberá 
como prospectar, como buscar clientes, como conversar com os clientes e como 
encontrar clientes adequados. 

E, por fim, precisa saber como . Não “desvender” o que não baixar o seu nível
você acabou de oferecer ao seu cliente.

Ao , devemos . Primeiro é preciso escolher onde atuar saber como atuar
saber o que seu cliente quer, que, nem sempre, é o que ele realmente precisa. 
Então não se preocupe em mudar a mente do cliente quando ele está comprando, 
preocupe-se em mudar quando ele estiver consumindo. Ou seja, você estará 
vendendo solução! Não seja evangelista do coaching, seja um(a) provedor(a) de 
soluções!




